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En la vestaĵo de „Tempo” ĉi foje 
kaŝiĝas la Informa bulteno de la Inter
nacia Aranĝo „100 JAROJ DE ESPE
RANTO-KULTURO”, kiu okazos en 
Zagrebo en 1987, tuj post la UK en 
Varsovio.

Ni esperas ke la informoj, kiujn vi 
trovos sur la sekvaj paĝoj, sufiĉos por 
la decido viziti la Aranĝon kaj la urbon 
en kiu Esperanto hejmas pli ol alie, kaj 
en kiu la profesia teamo jam pli ol 
dekkvin jarojn plentempe laboras por 
kaj per Esperanto, ĝuste en kulturo.

Frontpaĝe vi renkontis nian ĉarman 
samurbanon, profesoron Baltazar, la 
faman figuron el la serio de homamaj 
desegno-filmoj, kiu elkore bonvenigas 
vin, ankaŭ nianome.

LĈIilpO
ZAGREB 1986 12 20
broj/numero 30 
godina/jaro VII
primjeraka/ekzempleroj 10 000 

osnivač i izdavač / fondinto kaj eldoninto
Savez za esperanto Hrvatske 

Kroatia Esperanto-Ligo

savjet glasila / konsilantaro
Ljerka Begić, Josip Brkanac (predsjednik/ 
prezidanto), Dalibor Kudumija, Nikola Ra- 
šić. Tea Ružić, Slavko Šimunić, ivica Špo- 
Ijarec

glavni , odgovorni, grafički i tehnički 
urednik

ĉefa, respondeca, grafika kaj teknika 
redaktoro

Ivica Špoljarec
uredništvo / redakcio

Dalibor Kudumija, Nikola Rašić, Judita 
Rey, Tea Ružić, Ivica Špoljarec, Spomenka 
Štimec, Zlatko Tišljar

slaganje i tisak / kompostis kaj presis 

lnternacia Kultura Servo
Međunarodni centar za usluge u kulturi 

Zagreb, Amruševa 5/I

adresa redakcije / redakcia adreso
Savez za esperanto Hrvatske 

„Tempo"
YU-41000 Zagreb, Amruševa 5/I 

tel. (041) 424-660

izlazi tromjesečno / aperas 4-foje jare

cijena 1 primjerka / prezo de 1 ekzemp.
50.- din.

godišnja pretplata / jarabono
200.- din.

„Tempo primaju svi članovi SEH-a s upla
ćenim članarinama za tekuću godinu.

Po mišljenju Republičkog sekretarijata za prosvijetu, kulturu i fizičku kulturu 
SRH, broj 2788/1-1980 od 16. 4. 1980. godine,'glasilo Saveza za esperanto 
Hrvatske „Tempo” oslobođeno je poreza na promet proizvoda.



AL LA PARTOPRENANTOJ
EN LA INTERNACIA ARANĜO
„100 JAROJ DE ESPERANTO-KULTURO”

Nome de la Organiza Komitato mi gratulas al ĉiuj esperantistoj en 
h mondo la centjaran jubileon de Esperanto. Jubileoj ne estas nur 
motivoj por festo, sed antaŭ ĉio ili estas momentoj de publika su
migo de rezultoj kaj atingoj je difinita sfero en difinita periodo.

En vivo kaj evoluo de lingvo unu jarcento estas nur eta tempa 
periodo por povi pritaksi rezultojn. En la vivo kaj kulturo de la 
neŭtrala planlingvo la unua jarcento estas eĉ pli malgranda peri
odo. Tial, en la kazo de Esperanto, oni povas diri ke ĝia ekzistado 
signifis reziston al la grandaj tentoj kaj ke ĝi, malgraŭ ĉiuj historiaj 
ŝtormoj, montris h vivkapablon kaj tiel pravigas la agadon iniciati
tan antaŭ centjaroj.

Sennombraj klopodoj kaj laboro de unuopaj esperantistoj kaj espe
rantistaj organizaĵoj estas enteksitaj en la cent pasintajn jarojn de 
Esperanto, kaj en la rezultojn kiujn ni nun sumigas. Tiuj streboj 
estas profunde humanaj, ĉar ili kontribuis al la interkompreniĝado 
kaj amikeco inter la popoloj de la mondo. La rezolucioj de 
UNESCO pri Esperanto montras kaj konfirmas ke Esperanton oni 
povas konsideri inter la plej progresemaj konceptoj de Ia mondo 
en la lastaj centjaroj.

Ĉiujn esperantistojn kaj amikojn de Esperanto mi bonvenigas en 
Zagrebo, en Socialisma Federacia Respubliko Jugoslavio, dum la 
Internacia Aranĝo kiu prezentos segmentojn el la centjara ekzisto 
de Esperanto en renkontoj kaj interplektiĝoj de diversaj kulturoj 
de la mondo. . /

D-ro Neda ANDRIO 
Prezidantino de Ia Organiza Komitato



PRI LA ARANĜO ZORGAS:

La organizanto: JUGOSLAVIA ESPERANTO-LIGO 
KROATIA ESPERANTO-LIGO

La kunorganizanto: UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

La Organiza Komitato: Neda ANDRIĆ (la prezidanto), Jerko BAKO- 
VIĆ, Ljerka BEGIĆ, Josip BRKANAC, Zlata 
CUNDEKOVIĆ, Aleksandar DEMAJO, Drago 
FLEGO, Josip HRVATIN, Milica JOVIĆ, Želj- 
ko KLEPIĆ, Milan KOČIŠ, Jagoda MILIDRAG- 
-ŠMID, Radenko MILOŠEVIĆ, Boris NALETI- 
LIĆ, Bijanka PERČINIĆ-KAVUR, Darinka 
PUŠKARIĆ, Nikola RAŠIĆ, Zlatko TIŜLJAR, 
Đorđe VEZMAR, Biserka VRBEK, Zlatko 
ZLATIĆ, Nenad ZVONAREK.

La Ekzekutiva Komitato: Josip BRKANAC, Zlata CUNDEKOVIĆ, Želj- 
ko KLEPIĆ, Milan KOČIŠ (la prezidanto), 
Radenko MILOŠEVIĆ, Nikola RAŠIĆ, Zlatko 
TIŜLJAR.

La realiganto: INTERNACIA KULTURA SERVO, Zagreb

Adreso: Kroatia Esperanto-Ligo
"100 jaroj”

Amruševa 5, YU - 41000 Zagreb, Jugoslavio

Telefono: 041 /42 46 60
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KIAL
”100 JAROJ DE ESPERANTO-KULTURO” 

EN ZAGREBO ?

Krom la UK en Varsovio en 1987 okazos ankoraŭ tri grandaj kaj 
gravaj aranĝoj kun specifa karaktero dediĉe al la 100-jariĝo de 
Esperanto. Unu inter ili estas lnternacia Aranĝo ”100 jaroj de 
Esperanto-Kulturo”, kiu okazos en Zagrebo kunorganize kaj laŭ 
la interkonsento kun Universala Esperanto-Asocio.

Kial ĝuste prikultura aranĝo okaze de la centjariĝo? Kaj ĉu hazarde 
en Zagrebo? Ĉu la esenco de nia Movado ne estas ĝuste kultura 
misio realigita per neŭtrala lingvo? Kio ja estas niaj ĉefaj atingaĵoj 
se ne ĝuste la kulturaj: literaturo, tradukoj, libroj kaj lingvo mem? 
En kio ja konsistas la ĉefaj celoj de la Movado se ne en lukto por 
nova kultura ordo en la mondo? Jen la kialoj kial celebri la cent
jariĝon ĝuste kulture. La aranĝo ”100 jaroj de Esperanto-Kulturo” 
en Zagrebo tial klopodas prezenti al la partoprenantoj la repre
zentan retrospektivon de la kulturaj atingoj de la Movado en 
lastaj cent jaroj kaj diverstipajn frandaĵojn kultur-artajn en Espe
ranto kadre de la riĉa kaj varia programo. Estu certaj ke en Zagre
bo regos la etoso hejma por ĉiuj esperantistoj kaj sentiĝos la reeĥoj 
de nia jam centjara tradicio. Krome ĝi estos rekta postkongresa 
plidetaligo de la Varsovia temo kun aparta akcento je la rolo de 
Esperanto en pliproksimigado de naciaj kulturoj.

La urbo Zagrebo certe kapablos plenumi sian rolon: longjara 
Esperanto-centro kun pluraj societoj, radio-elsendo, teatra grupo, 
eldonejo de libroj kaj revuoj kaj miloj da esperantistoj: nepre vizi
tinda loko por ĉiuj kiuj troviĝas tiumondparte. Ankaŭ vi ne preter
lasu la okazon viziti ĝin.
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kulturo

MALFERMO KAJ INTERKONA VESPERO

La Malfermo okazos en la plej luksa salono de Zagrebo, la kon
certejo ”Vatroslav Lisinski” (1850 sidlokoj) la duan de aŭgusto. 
Post la salutvortoj sekvos koncerto de diverslandaj profesiaj 
kantistoj kun distra kaj serioza repertuaro. Post la koncerto en 
la granda aŭlo de la koncertejo okazos Interkona Vespero kun 
dancmuziko.

PUPTEATRA INTERNACIA 
FESTIVALO - PIF

PIF estas teatra aranĝo kiu jam dudek 
jarojn uzas Esperanton. En PIF parto
prenas specifa teatra mondo: teatraj 
pupoj . Okaze de la dudeka naskiĝtago, 
PIF invitis kelkajn el la plej famaj 
mondaj pupteatroj. Ok el ili prezentiĝos 
en Esperanto.

EKSPOZICIO PRI ESPERANTO

Esperanto estas komunikilo kiel ĉiuj aliaj lingvoj de la mondo. 
En Esperanto eldoniĝas libroj, gazetoj, prospektoj, diskoj, kasedoj. 
Sed Esperanto ne estas nur lingvo, ĉi estas ankaŭ la Movado kun 
sia aparta historio. Per amplaksa ekspozicio ni klopodos prilumi 
ĝian vaston: ĝi inkluzivos belarton, lernolibrojn, memoraĵojn, 
dokumentojn, fakan literaturon, objektojn ...
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KONCERTO DE ESPERANTO-MUZIKO

Jam cent jarojn Esperanto-rekontiĝoj okazas en akompano de 
bona etoso. Centoj da popularaj kantoj estis tradukitaj en Espe
ranton. Kun profesiaj muzikistoj kaj kantistoj el diversaj landoj 
ni ŝatus memorigi vin pri ili. Eble vi trovos iujn ankaŭ laŭ via 
gusto.

PROGRAMO DE ESPERANTO-TEATROJ

Ekde la unuaj jaroj de sia ekzisto Esperanto estis uzita kiel scen- 
lingvo. Ĉiam pli granda nombro da teatroj prezentas en Esperanto. 
Originalaj Esperanto-teatraĵoj ne estas plu raraĵoj. Okaze de la 
centa jaro de Esperanto ni elektis por vi kvar profesiajn teatrajn 
programojn en Esperanto kaj tri programojn kiujn plenumas 
profesiaj aktoroj-solistoj.
Esperanto elkreskis flegita de amatoraj teatraj grupoj. Ankaŭ 
nuntempe ĉe pluraj Esperanto-rondoj en la mondo aktivas amato
raj teatraj grupoj. Kvar el ili gastos en Zagreb, por kontribui al la 
centa naskiĝjara festo.

ESPERANTO ĈE RADIO, FILMO KAJ TELEVIDO

La temo '"esperanto” troveblas ĉe pluraj radio- kaj televidelsendoj. 
Ni prezentos al vi revuon de modelaj esperantaj radio-elsendoj kaj 
de televid-filmoj dokumentaj kaj artaj. Ankaŭ kelkajn filmojn 
jugoslavajn kun esperanta traduko vi povos ĝui.

scienco
INTERNACIA SCIENCA SIMPOZIO

En la unuaj tri tagoj okazos ankaŭ la 
simpozio kies temo estas "Problemoj de 
komunikado en internaciaj organizaĵoj”. 
Partoprenos kelkdeko da fakuloj kaj 
aparte reprezentantoj de UNO kaj 
UNESCO. La celo estas pritrakti la 
nunan nekonvenan lingvan situacion en 
internaciaj organizaĵoj kun serĉo de 
alternativaj solvoj inter kiuj estas ankaŭ 
la enkonduko de Esperanto. La simpo
zion kunorganizas KEL kaj la Instituto 
por Evolulandoj en Zagrebo.
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distro

VI MEM POVOS AKTORI, PUPTEATRI, FILMI, KANTI

En la sekva bulteno de la Aranĝo ni sendos al vi aliĝilojn por 
decidiĝi en kiu el la jenaj kulturagadoj vi mem volas aktivi: prepari 
teatran mallongan prezenton, pupteatran spektakleton, kunfari 
mallongan video-filmon aŭ kunagi en la ekzercado de internacia 
koruso. Krome, interesitoj povas konatiĝi kun la Zagreba 
Metodo instrui Esperanton kaj mem gvidi tritagan kurson laŭ tiu 
metodo al zagrebaj neesperantistoj. Ĉiujn grupojn gvidos fakuloj 
dum la tuta semajno, kaj sabaton posttagmeze en Stubica (ekskur
so Z5) vi povos prezenti tion kion vi preparis.

FOLKROLA FESTO, FOIRO DE ESPERANTAĴOJ, 
FINALO DE KULTURO

Sabaton posttagmeze en vilaĝo Stubica, 35 km for de Zagrebo oni 
pasigos en aparta etoso. Forveturo trajne kaj aŭtobuse. Tie ĉiu 
esperantisto povos lui kontraŭ 10 n. guldenoj unu benkon kaj 
ekspozicii siajn varojn aŭ kolektadojn, ĉu por vendo, ĉu por inter
ŝanĝo. En tiu E-foiro vi certe trovos interesajn surprizojn.
Samtempe en la vilaĝo okazos ĝenerala nacia festfolkloraĵo. Vi 
povos spekti sur ekstera scenejo dancistojn, aŭskulti popolkantojn, 
aĉeti specialajn mielkukojn, maĝi diversajn manĝaĵojn inter kiuj 
ekstere rostitan bovon, kaj vi povos mem lerni folklorajn dancojn 
de tiu ĉi kroata regiono. Krome, sur la ekstera scenejo, tiuj grupoj 
kiuj dum la tuta semajno preparis iun spektaklon, filmon, korus- 
prezenton povos ĉion tion prezenti. Jen la finalo de la tutsemajna 
kultura aktivado.
Ankaŭ la ekskurso ampleksas viziton al muzeo en kastelo OrŝiĈ kaj 
al monumento al Matija Gubec (gvidinto de la granda kamparana 
ribelo en 1573).
La aparta prezo por tiu tuta ekskurso de 98.- guldenoj inkluzivas 
ankaŭ manĝojn laŭplaĉe multajn kaj laŭdezira elekto.
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loĝado
LOĜEBLECOJ EN ZAGREBO
La litoj estas rezervitaj por la periodo de la 2a de aŭgusto ĝis la 12a horo 
de la 9a de aŭgusto. La suba tabelo montras la kategoriojn de la hoteloj, 
loĝkondiĉojn, limnombron kaj prezojn por sep tranoktoj (kun matenmanĝo 
en A, B, C, D kaj sen matenmanĝo en E, F) po unu persono.

PREZOKATEGORIO

Hotelo "Esplanade" — Luksa kategorio (5o litoj)
Al dulitaj ĉambroj 609 n. guld.
A2 unulitaj ĉambroj

Hotelo "Internationa!" — A-kategorio (80 litoj)
847 n. guld.

B1 dulitaj ĉambroj 490 n. guld.
B2 unulitaj ĉambroj 693 n. guld.
B3 en trilitaj ĉambroj

Hotelo "Dubrovnik" — B-kategorio (70 litoj)
399 n. guld.

Cl dulitaj ĉambroj 357 n. guld.
C2 unulitaj ĉambroj 504 n. guld.

Studenta hotelo "Cvjetno naselje" — B-kategorio (180 litoj)
DI dulitaj ĉambroj 402,50 n. guld.
D2 dulitaj ĉambroj en kiuj loĝas unu persono 497 n. guld.

Studenta domo "Nina Marakoviĉ" — Okategorio (360 litoj)
E dulitaj ĉambroj sen matenmanĝoj -

— etaĝaj necesejoj kaj duŝoj 210 n. guld.
Feria junularhotelo — (100 litoj)

F multlitaj ĉambroj, etaĝaj necesejoj, 
sen matenmanĝo 140 n. guld.

Ekzistas multaj eblecoj manĝi laŭplaĉe en Zagrebo en memservaj restoracioj, 
studenthejmaj kaj hotelaj restoracioj, kompreneble, laŭ diversaj prezoj. 
(Ĉio en la urbocentro. La plej granda distanco inter ekz. studenta hotelo kaj 
ia ĉefa kultursalono en kiu okazas la programoj estas 3-kilometra. Ĉio estas 
atingebla piede (ĝis maksimume 25-minuta marŝado) aŭ trame.

ĜENERALAJ ATENTIGOJ ■

a) Ekskursoj: En la kotizprezo vi havas enkalkulitan kompletan 
kulturan programon (5 pupteatraĵoj, 5 teatraĵoj, malferma koncerto, 
koncerto de E-muziko, ekspozicio, filma retrospektivo kaj memparto- 
preno aktiva en iu kultura grupo) inkluzive la Interkonan Vesperon. 
Ciuj ekskursoj estas pagendaj aparte laŭ la prezoj indikitaj en ĉiu ekskur
so aparte.

b) Turismaj postaranĝoj: Por la aliĝintoj post la 31-a de majo ni 
ne povas garantii la turismajn vojaĝojn kiuj sekvas post la Aranĝo en 
Zagrebo (Yu-1 ĝis Yu-5) ĉar ĉe la Adriatiko ni devas rezervigi la logadon 
definitive ĝis tiu dato.
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LA PROGRAMO DE LA INTERNACIA ARANĜO „100 JAROJ [

\ z
\ A
\ G

'87\ E
AŬG\

KONCERT
EJO

„V. LISINSKI"

ZAGREBA JUNULARA TEATRO MALNOVA

URBODOMO

Simpozio Teatrejo l Teatrejo II Ekspozicio (ekspozicio)

2
18 h MALFER

MO
20 h Komuna 

vespero

12 h Malfermo 
de la
ekspozicio

I

3
9- 13 h

16- 19 h

11 h Ta1

Teatraĵo

20 h T1

Teatraĵo 10 - 20 h 10-20 h

4
9- 13 h

16- 19 h

11 h Ta3

Teatraĵo

20 h T3

Teatraĵo 10-20 h 10 -20 h

5
9 - 13 h 20 h

Literatura 
vespero

10-20 h 10-20 h

6
10 h S1

Teatraĵo

22 h

Koncerto de
E-muziko

10-20h 10-20h

7
10 h S2

T eatraĵo

11 - 18 h
TV, radio, 
filmo

10-20h 10 - 20 h

8
10 h S3

T eatraĵo

11 - 14 h
TV, radio, 
filmo

10-20h 10-20h
L

9
10 h FERMO
- PT8 
Pupt eatraĵo

10-20 h

Klarigo:

T — profesia teatro 
Ta — amatora teatro
S — aktoro-so listo 
PT — pupteatro profesia



aliĝilo 
ZAGREB

lnternacia Aranĝo 
"100 JAROJ DE 

ESPERANTO-KULTURO" 
2—9 aŭg. 1987 

Zagrebo, Jugoslavio
Jugoslavia Esperanto-Ligo — Kroatia Esperanto-Ligo — Universala Esperanto-Asocio

Acceso de la organizanto: Kroatia Esperanto-Ligo, Amruševa 5, VU-41000 Zagreb, Jugoslavio 
Adreso de la kunorganizanto: Universala Esperanto-Asocio

Nieuvve Binnenvveg 176,
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando 

Banko: Bank Mees « Hope, Postbus 749, NL-3000 AS Rotterdam. 
Konto n-ro: 25.52.89.804 krel-z. 

Poŝtĉekkonto (nederlanda): n-ro 62 7 3 37 krel-z. 
Ĝirkonto de KEL (nur por Jugoslavio): 30102-678-4863, SEH,

CIU ALIĜANTO UZU APARTAN ALIĜILON. FOTOKOPION AŬ SAMFORMATAN PAPERON - BONVOLU 
TAJPI AU SKRIBI PRESLITERE. LAUSEZONE METU KRUCON EN LA KONCERNAJN KVADRATETOJN

FAMILIA NOMO
(por Alfabeta ordigo)

vmo/vmiNO
(forstreku unu)

CETERA! J) NOMOI J) UEA-KODO
KOMPLETA POŜlA ADRESO (nacilingve en latinaj literoj kun poŝtkodo ĝuste lokita)

Iu IDO 
(en Esperan to)

TEL. N-RO
(Jtun prefikso)

NOMO/UEA-KODOD INULO iĝinta/samtampe aliĝanta ...................... .................

PROFESIO/FAKO ...............................................j............................... NASKIĜDATO
i3Ĵ Mi aliĝas al la Kongreso laŭ la kondiĉoj presitaj sur la dorsa flanko;

mi sendas ĉi tiun aliĝilon kaj samtempe pagas laŭ la ĉi-suba specifo al: 
Q mia landa peranto
□ Rotterdam

per: Q poŝtmandato Q poŝta ĝiro [ĵ banka ĝiro aŭ ĉeko, aldonante 9,00 gld
aŭ: □ Mi sendas ĉi tiun aliĝilon rekte al Rotterdam - bv. debeti mian UEA-konton
□ Mi estas el Jugoslavio kaj pagas al la ĝirkonto de KEL en dinaroj.

DATO .........      SUBSKRIBO

Mi legla« komprenu kaj akceptas la kondiĉojn nir ĉi tiu aliĝilo.

Por uzo de la administracio 

konfirmo de peranto: 

konfirmo de C.O.: ____

KOTIZO (en kategorio........) ...... ....... ...... .

PAGO EN C.O. KONFIRMILO

BANKKOSTOJ (9,00 gld)
notoj

ENTUTE
Se vi aliĝas senpage, bv skribi ĉi tie la motivon



LANDOGRUPOJ:
La kotizoj varias depende de la lando de la aliĝanto, laŭ la jena grupigo:
A: Jugoslavio (pagenda en dinaroj rekte al la organizanto)
B: Afrikaj landoj (senpage)
C: Ciuj ceteraj landoj (pagenda al Landa Peranto aŭ al UEA)

ATENTIGOJ
Ciuj kotizoj pageblaj al Roterdamo estas pagendaj al Roterdamo 

Nepre sendu vian aliĝilon kaj kotizon al la sama instanco

KOTIZOJ VALIDAJ ĜIS:
A-en dinaroj (nur por j ugoslavoj) 

C - en nederlandaj guldenoj

87 02 28 
(1-a periodo)

87 05 31 
(2-a periodo)

ekde 87 05 31
(3-a periodo)

A C A C A I C

KATEGORIOJ (vidu difinojn sube):

1.PARTOPRENANTO 2000 80 3000 100 5000 150

2. KUNULO 1500 60 2000 75 3000 100

3. JUNULO/HANDIKAPITO 1000 40
________

1500 50 2500
________

75

DIFINOJ
Kunulo: Tiu, kiu loĝas samadrese kun aliĝinto.
Junulo: Tiu, kiu je 87 01 01 estas malpli ol 27-jara. (Oni enskribu naskiĝdaton aliflanke). 
Handikapito: Tiu, kiu povas pruvi sian handikapecon per kuracista atesto, kiun oni sendu kun 
la aliĝilo.

Senpage aliĝas:
- infanoj ĝis inkluzive 13 jaroj, akompanantaj de la plenaĝa partoprenanto.
- ne malhaveblaj akompanantoj de handikapitoj
-partoprenantoj el afrikaj landoj

La kotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni la Aranĝon pro 
propra volo aŭ pro iu ajn ekstera kaŭzo.

La kotizo inkluzivas: laŭelektan partoprenon en la kultura programo kaj la komunan vesperon. 
La kotizo ne inkluzivas loĝadon, manĝojn, ekskursojn kaj eventuale aliajn aparte pagendajn aferojn.

Por la limdatoj kaj la aliaj kondiĉoj validas la dato de la pago. Aliĝilon sen kompleta 
pago oni ne traktos.

La kotizo estas transdonebla al alia persono (necesas sendi skriban informon pri tio al la 
organizanto minimume unu monaton antaŭ la komenciĝo de la Aranĝo).

Karavanaj aliĝoj: Grupo de minimume 20 personoj rajtas aliĝi kontraŭ 75% de la aktuala kotizo 
en koncerna kategorio. Pliajn informojn petu ĉe la organizanto.

Noto: Al la Aranĝo rajtas aliĝi ĉiu persono kiu scias la Internacian Lingvon aŭ subtenas ĝin,
kondiĉe ke li submetiĝu al la leĝoj de Jugoslavio, kaj ke li faru nenion kio povas malutili al la 

Aranĝo.

NEPRE SENDU VIAN ALIĜILON
KAJ KOTIZON AL LA SAMA INSTANCO



Bv. atenti: Ĉiu aliĝinto devas plenigi apartan menditan. Sendu la menditan kaj la pagon 

al la adreso al kiu vi sendis aliĝilon. Pagmaniero estas la sama kiel por la aliĝkotizo.

INTERNACIA ARANĜO, "100 JAROJ DE ESPERANTO-KULTURO"
Zagreb '87

MENDI LO POR LOĜADO

(n-ro ......................)

Nomo ......................................................................  UEA-kodo........................

Adreso....................................................................................................................

Lando..................... Naskiĝdato....................... Ŝtataneco........................

Mi mendas la loĝadon laŭ la kondiĉoj en la Informa Bulteno (paĝo 9)
en k;ategcirio:

□ Al 609 gld. □ C2 504 gld.
□ A2 847 gld. □ DI 402,50 gld.
□ B1 490 gld. □ D2 497 gld.
□ B2 693 gld. □ E 210 gld.
□ B3 399 gld. □ F 140 gld.
□ Cl 357 gld.

Alternativa kategorio, se la ĉi supre mendita ne eblas ...................
Mi ŝatus dividi ĉambron kun kongresan(in)o...................................................
(kies partoprennumero estas:.................... )

Sumo de la mendoj pri loĝado:

Se ĉeka pago, bankkostoj: 9 gld.
PAGENDA SUMO ENTUTE: Gld.:

□ Mi pagas tiun sumon per:............................................
□ Debetu mian UEA-konton.

Loko kaj dato:.................................. Subskribo:......................................



EKSKURSOJ

Mi interesiĝas pri jenaj ekskursoj (laŭ la Informa Bulteno, paĝo 12-15):

Dumaranĝaj ekskursoj:

□ ZI Urbotrarigardo
□ Z2 Z2a La Lagoj Plitvice
□ Z3 Kumrovec - Krapina - Trako šćan
□ Z4 Varaždin — Ŝaulovec — M. Bistrica
□ Z5 Stubica: Esperanto foiro, festo

Postaranĝaj ekskursoj:

□ YU-1 Rondvojaĝo: Zagreb - Meza Adriatiko — Zagreb

□ YU-2 Rondvojaĝo: Zagreb - Norda Adriatiko -
— Alpa montaro — Zagreb

□ YU-3 Septaga restado en Dubrovnik
□ YU-4 Septaga restado ĉe la lago Ohrid
□ YU-5 Septaga ŝipkrozado en la Adriatika maro

Alternativa ekskurso, se la ĉi supra ne okazos:..................

Bonvolu sendi al mi pliajn informojn pri la signitaj ekskursoj kun prezo 
kaj mendilo.



IE ESPERANTO-KULTURO" - Zagreb, 2-9 aŭg. 1987

TEATRO ZAGREBA PUPTEATRO

„GAVELLA" PIF - A PIF -B
EKSKURSOJ

antaŭtagmeze posttagmeze

▼lnTa2 Teatraĵo

22 h T2 Teatraĵo

r—-------------
9 h Ta4 Teatraĵo

22 h T4 Teatraĵo

9 - 13 h
15 - 18 h Z1

URBOTRAR1GARDO

7- 20 h

LA LAGOJ PLITVICE

9 h
11 h PT1

Pupteatraĵo

19 h
21 h PT2

Pupteatraĵo

14-21 h

Kumrovec - Krapina - TrakoŝĈan

9 h
11 h

Pupteatraĵo

PT3
19 h

21 h PT4

Pupteatraĵo

14-21 h Z4
Varaĵdin - Ŝaulovec

9 h
11 h PT5

Pupteatraĵo

19 h
21 h PT6

Pupteatraĵo

7 - 20 h Z2a
LA LAGOJ PLITVICE

9 h
11 h

Pupteatraĵo
PT7 14-24h Z5

Stubica - ESPERANTO-FOIRO

YU-1 YU-2 YU-3 YU-4

YU-5



turismo

EKSKURSOJ DUM LA ARANĜO

Z1 URBOTRARIGARDO

Dato: la 3-a de aŭg.; 9-13 h aŭ 15-18 h

Transporto: aŭtosubo
Manĝo: —
Eco: Aŭtobusa ekiro de la loĝejoj. Vizito de la malnova urbo

kerno Kaptol, de la katolika neogotika preĝejo St. Stefano 
(19a jarcento). Vizito de la bazaro Dolac (lignaj kaj lanaj 
manlaborajoj). Vizito de la katolika preĝejo Sankta.Marko. 
Trarigardo de la Galerio de Primitiva Arto.

12



Z2 
Z2a

LA LAGOJ PLITVICE

Dato (Z2): la 4-a de aŭg.; 7-20 h
Dato (Z2a): la 7-a de atig.; 7-20 h

Transporto: aŭtobuso
Manĝo: Tagmanĝo en nacistila restoracio
Eco: Unu el la plej belaj naturregionoj de la mondo. Oni ekskuras 

preter, sub kaj sur la lagoj piede, perŝipe kaj per eta elektra 
aŭtobuseto. La 16 lagoj estas interligitaj per sennombraj 
akvofaloj kaj kaskadoj.

Z3 KUMROVEC - KRAPINA - TRAKOŜĈAN

Dato: la 5-a de aŭg.; 14-21 h

Transporto: 
Manĝo:

aŭtobuso 
vespermanĝo

Eco: Autobusa vojaĝo al la vilaĝeto Kumrovec — naskiĝloko de 
prezidento Tito. Halto en Krapina. Vizito de la katolika 
baroka preĝejo Trŝki Vrh el la 17a jarcento. Vizito de la 
prahistoria trovejo Huŝnjakovo, kie estis trovita homo 
crapiniensis (antaŭ 40.000 jaroj). En Trakoŝĉan vizito 
de la baroka kastelo kaj ĝia riĉtrezora muzeo. Promeno 
ĉe la lago.
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Dato:

Z4 VARAŽDIN - ŜAULOVEC - M. BISTRICA

la 6-a de aŭg.; 14-21 h

Transporto: aŭtobuso
Manĝo: vespermanĝo
Eco: Duhora aŭtdbusa vojaĝo. Halto en la tradicia katolika pilgri

mejo Marija Bistrica: vizito de la preĝejo el la 13a jarcento 
kaj de diversaj etaj tradiciaj metiejoj (mieltrinkgoj, vakse- 
joj, mielkukejoj). Trarigardo de la baroka urbo Varaždin, 
iama ĉefurbo de la respubliko Kroatio. Renkontiĝo kun 
esperantistoj, komuna vizito de la kastelo. Vespermanĝo 
en la kastelo Ŝaulovec (18a jarcento). Gustumado de lokaj 
vinoj, nacia muziko.

Z5 STUBICA: ESPERANTO FOIRO FOLKLORA FESTO

Dato: la 8-a de aŭg.; 1.4-24 h

Transporto: aŭtobuso
Manĝo: abunda
Eco: Vidu ĉe la programa parto: Folklora festo,... (paĝo 8)
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POŠTAR ANGAJ EKSKURSOJ

YU-1 RONDVOJAĜO ZAGREBO - MEZA 
ADRIATIKO - ZAGREBO

Ekvoj aĝo el Zagrebo la 9-an de aŭgusto. Vizito al la Lagoj de Plitvice. Tritaga 
restado en Ŝibenik kun tuttaga ekskurso al la insularo Komati (Nacia Parko). 
Reveno al Zagreb la 15-an de aŭgusto. Veturado per aŭtobuso.

YU-2 RONDVOJAĜO ZAGREBO - NORDA ADRIATIKO - 
- ALPA MONTARO - ZAGREBO

Ekvojaĝo aŭtobuse el Zagrebo la 9-an de aŭgusto. Tritaga restado ĉe la alpa 
lago Bled (en la triangulo Jugoslav - Ital - Aŭstra) kaj tritaga restado en Pula. 
Reveno al Zagrebo la 15-an de aŭgusto.

Forveturo aviadile el Zagrebo al Dubrovnik la 9-an de aŭgusto. Septaga resta
do en hotelo ”Adriatic’ - B-kategoria en Dubrovnik. Pluraj ekskursoj en la 
ĉirkaŭaĵo. Aviadila reveno Zagrebon la 16-an de aŭgusto.

YU-3 SEPTAGA RESTADO EN DUBROVNIK

La lago troviĝas en belega regiono lime kun Grekio kaj Albanio. Veturo 
avidila Zagreb-Ohrid kaj reen. 7-taga restado en A-kategoria hotelo ”Grand 
hotel Palace”. Reveno la 16-an de aŭgusto.

YU-4 SEPTAGA RESTADO ĈE LA LAGO OHRID

Antaŭvideblas aŭtobusa vojaĝo al Rijeka, septaga ŝipkrozado de Rijeka al 
la suda parto de Adriatiko kaj reveno al Rijeka. La prezoj estos indikitaj 
en la sekva bulteno.

YU-5 SEPTAGA ŜIPKROZADO EN LA ADRIATIKA MARO

Dubrovnik
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utilaj informoj

Ĝeneralaj informoj pri Jugoslavio

g»dalisma Federacia Respubliko Jugoslavio troviĝas en sudoriento de Eŭropo, 
ia teritorio ampleksas 255.804 kvadratkilometrojn. Jugoslavio bavas 22,5 mili
onojn da loĝantoj. La ĉefurbo estas Beograd. Jugoslavio estas federacio de ses 

respublikoj: Bosnio kaj Hercegovino, Kroatio, Montenegro, Makedonio, Serbio 
kaj Slovenio. Zagrebo estas ĉefurbo de SR Kroatio.
Jugoslavio estas socialisma lando kun memadministra socisistemo kaj membro de 
nealianca movado.
Historio de Jugoslavio estas tre riĉa. En folkloro kaj kulturo miksiĝas okcidenta kaj 
orienta kulturinfluoj. En Jugoslavio vivas pluraj popoloj kaj ĉiuj ibaj lingvoj estas 
oficialaj. La plej disvastigita estas la kroatserba lingvo. La plej grandaj aliaj lingvoj 
estas la slovena, makedona, albana, hungara, rumana, itala kaj slovaka.

Pasporto
Jugoslavia vizo ne estas necesa por la loĝantoj deja sekvaj landoj: Alĝerio, Aŭstrio, 
Bangladeŝo, Belgio, Bolivio, Botsvano, Bulgario, Ĉeĥoslovakio, Danlando, Finnlan
do, Filipinoj. Francio, Nederlando, Irako, Irano, Irlando, Italio, Islando, Japanio, 
Norvegio Peruo, Polando, Portugalio, Rumunio, San Marino, FR Germanio, Hispa
nio, Svislando, Liĥtenŝtejno, Svedio, Srilanko, Tunizio, Turkio, Britio, Nordir
lando, Zambio kaj Zimbabvo.
La vizon ne bezonas ankaŭ vizitantoj kiuj havas dokumenton de Unuiĝintaj Nacioj, 
posedantoj de diplomatiaj pasportoj kaj pasportoj kun la klaŭzo '.'onciala”, same 
kiel ŝtatanoj de USSR, NR Mongolio, DDR, Koreujo, Ekvadoro kaj Ĉinio.
Aliaj eksterlandanoj devas havi validan vizon kiun oni povas peti ĉe jugoslavaj 
ambasadoj kaj konsulejoj.

Dogano
1. Eksterlandaj vizitantoj rajtas enporti sendogane kutiman kvanton da objektoj 

por persona uzo, inkluzive de 2 fotiloj, kinokamerao (ĝis 16 mm) kaj 2 filmoj, 
binoklo, radio kaj kasetita, kampada ekipaĵo, biciklo, unu botelo da vino, 
200 cigaredoj, 1/4 l da fortalkohola trinkaĵo.

2. Eksterlandaj vizitantoj povas elporti sendogane el Jugoslavio objektojn aĉeti- 
tain en Jugoslavio se ilia eksporto ne estas malpermesita.

3. Objektojn kun arkeologia, historia, etnologia, kaj belarta valoro kaj ĉiujn 
antikvaĵojn eksterlandaj vizitantoj povas eksporti el Jugoslavio se oni havas 
konsenton de Respublika Komitato por Kulturo.

Alveno:
La zagreba flughaveno estas 16 kilometrojn for de la urbocentro. Sufiĉas 20 minu
ta aŭ tobusveturo al la hoteloj kaj la urbocentro. La fervoja kaj aŭtobusa stacio 
estas en la urbocentro.
Kongresanoj el Varsovio povas atingi Zagrebon trajne (ekzistas ĉiutaga rekta linio 
Varsovio — Zagreb) aŭ aviadile tra Beograd. Sabate funkcias aviadila linio Varsovio 
- Beograd.

Mono:
La jugoslava mono estas dinaro. Ne ekzistas onoj de dinaro.
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Monŝanĝejoj:
En jugoslavaj hoteloj, bankoj, poŝtoj, flughaveno, fervoja kaj aŭtobusa stacio kaj 
turismaj oficejoj troviĝas giĉetoj por monŝanĝo. Eksterlandaj vizitantoj ricevas 
dinarojn aŭ dinarajn ĉekojn.

Horsistemo:
La tempo en Jugoslavio estas mezeŭropa.

Urbotrafiko:
En Zagrebo oni povas vojaĝi per tramoj, aŭtobusoj kaj taksioj. Ciuj hoteloj kaj 
studentaj domoj estas je maksimume 25-minuta piedmarŝado for de la centra ejo 
de la Aranĝo.

Vetero:
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IUJ LIBROJ EL ZAGREBO

LA ZAGREBA METODO de Esperanto-instruado

La Zagreba Metodo de Esperanto-instruado baziĝas sur simplaj zamenhofaj 
principoj. Unue instrui minimuman vorttrezoron de la plej ofte uzataj radikoj 
kaj gramatiko kaj tuj je tiu nivelo ekzercigi la parolkapablon. Tiucele en 
Zagrebo estis farita komputila esploro de la parolata Esperanto, sur kies 
rezultoj baziĝas la lernolibro. Krom la baza lernolibro ekzistas ankaŭ la pro
gramita bildstrio kaj la kasedo, kiu helpas en la akiro de taŭga elparolo. La 
kasedo enhavas ankaŭ kanzonojn de Johano Valano kiuj povas esti komprena
taj post la dua, kvara kaj sesa lecionoj, ĉar ili enhavas nur la respektivan leci
onan vortstokon. Pri la Esperanto-Movado informas la ekzercolecionoj el 
la libreto „Esperanto ne estas nur lingvo”. La romano „La Sentimulo” 
reuzas la jam konatajn vortojn kaj gramatikaaj n.
La baza lernolibro jam estas tradukita/adaptita al pluraj lingvoj: germana, 
angla, itala, hungara, franca, malta, kataluna, slovena, makedona .... Tial 
la instruado estas ebla ankaŭ al komencantaj grupoj kies partoprenantoj estas 
el malsamaj lingvo-regionoj. Ĉiuj aliaj elementoj de la ZM estas internacie 
uzeblaj.

La kompleto de ZM (havebla en Zagrebo) konsistas el la:

1. LERNOLIBRO (A) - kroatserba aŭ germana aŭ angla.......... 9 gld.
2. KASEDO......................................................................................10 gld.
3. BILDSTRIO „Kiu estas Jozefo?”............................................3 gld.
4. „LA SENTIMULO” - romano....................................................9 gld.
5. „Esperanto ne estas nur lingvo” — ekzercaro............................. 6 gld.
6. LERNOLIBRO (B)........................................................................ 9 gld.
7. Instrukcioj por kursgvidantoj laŭ ZM.........................................3 gld.
8. Frekvencmorfemaro de parolata Esperanto...............................9 gld.

Krom tio, ni ofertas al vi ankaŭ j enaj n libroj n:

9. KROATIA POEZIO (antologio)............................................... 39 gld.
10. MODERNA KROATIA PROZO (antologio)...................... 58,5 gld.

La librojn vi povas mendi ĉe la eldonisto: INTERNACIA KULTURA SERVO,
Amruŝeva 5/1, YU-41000 Zagreb, Jugoslavio 

kaj pagi al la konto : ikse-d, ĉe UEA, Rotterdam.
Atentigo: bv. aldoni 10% al la sumo de la mendo por poŝtelspezoj. 
Por la mendoj kies minimuma valoro estas 100 gld. ni donas 40%rabaton !!!
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KROKTJH 
POEZIO

MODERNA
KROAT A

UNIVERZIJADA'87

Ĉi jare en Zagrebo okazos la plej granda tutmonda sporta ren

konto de studentoj-sportistoj - UNIVERSIADO.

Inter la 5-a kaj la 16-a de julio 1987, pli ol ses mil gejunuloj el 
cento da landoj konkuros en dekdu sportoj, llia kunestado, en 
akompano de pluraj dekmiloj da spektantoj kaj helpantoj el la 
tuta mondo, riĉigas kaj plibonigas la mondan kulturon, inrekomp- 
reniĝon kaj la pacon.




